
Pavo Liga
Het krachtvoer voor ijslanders en andere sobere rassen
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Sobere paardenrassen hebben weinig krachtvoer nodig, maar de behoefte aan
vitamines en mineralen is hoog. Speciaal daarvoor is Pavo Liga ontwikkeld.
Pavo Liga bevat weinig energie en eiwit, maar 2 maal zoveel vitamines en
mineralen als ander laag energetisch krachtvoer. Kijk maar eens naar de gehaltes
aan vitamines, koper, zink, selenium en niet te vergeten biotine. De
spoorelementen in dit product zijn organisch gebonden voor een extra goede
verteerbaarheid (* zie www.pavo.net voor uitleg over voordelen van organisch
gebonden). Pavo Liga is alles wat sobere paarden nodig hebben voor een goede
gezondheid, een glanzende vacht en sterke hoeven.
 

Belangrijke eigenschappen

Zeer laag eiwitgehalte
Dubbele hoeveelheid vitamines en
mineralen per kilo krachtvoer
Lage energiewaarde
Extra koper, zink, selenium en biotine

Toepassing

Zeer geschikt voor:

Alle sobere paarden- en ponyrassen

Voervoorschrift

Gemiddeld advies ter onderhoud: 250
gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag.
Maximaal advies bij lichte arbeid: 320
gram per 100 kg lichaamsgewicht per
dag.
De benodigde hoeveelheid is
afhankelijk van onder andere
weidegang en arbeid

Schepinhoud

1 volle Pavo voerschep Liga bevat
circa 1,3 KG
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Productspecificaties
Samenstelling
Gerst
Tarwegries
Luzerne
Sojahullen
Rietmelasse
Tarwe
Lijnzaad
Vitaminen - mineralen

Verpakking
Zakgoed 20 kg
Bulkgoed >2.000 kg

Houdbaarheid
Zakgoed 6 mth
Bulkgoed winter 3 mth
Bulkgoed zomer 2 mth

Gewaarborgde gehaltes
Energie (EWpa) 0,84 Unit/kg
Energie (DE) 12,1 MJ/kg
Energie (ME) 10,1 MJ/kg
Verteerb. ruw eiwit 8,5 %
Ruw eiwit 11,5 %
Ruw vet 3,5 %
Ruwe celstof 14 %
Ruw as 8 %
Suiker 6 %
Zetmeel 21 %

Mineralen en sporenelementen (per kg)
Calcium 0,8 %
Fosfor 0,4 %
Natrium 0,5 %
Kalium 1,2 %
Magnesium 0,5 %
Koper 50 mg
IJzer 120 mg
Zink 186 mg
Mangaan 113 mg
Selenium 0,53 mg
Jodium 1,0 mg

Vitamine gehaltes (per kg)
Vitamine A 17.750 IE
Vitamine D3 2.725 IE
Vitamine E 400 IE
Vitamine B1 20 mg
Vitamine B2 20 mg
Vitamine B6 12 mg
Vitamine B12 190 mcg
Choline 400 mg
D-Biotine 395 mcg
Foliumzuur 10 mg

Bewaaradvies 
Koel, droog en donker bewaren. Na
gebruik de verpakking hersluiten

Voedingsadvies kg/dag
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / dag kg / dag kg / dag

Onderhoud 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg

Lichte arbeid 0,6 kg 1,3 kg 1,9 kg
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